
ASSEMBLEA MENSUAL CAN PUJADES
1 de febrer de 2022

Assisteixen: Anabel, AnnaA, Bart, Betta, Claudia, Can Tonada, Franco, Henk, Isa, Jordi, LauraT, 
Marta, Nathalie, Salva, Zaira i AnnaB
Excusen assistència: AnaM, Gisela, Juanjo, Nico

1  . INFORMACIONS DE LES COMISSIONS  

a) Administració: el Jordi presenta el pressupost 2022 (a continuació) que aprovem després 
d’una sèrie d’aclariments referents a la partida del projecte “Compartim obrador a Collserola”. 
La partida és la subvenció otorgada per realitzar un estudi de viabilitat per la creació d’un 
Obrador Compartit a Collserola, que esta duent a terme actualment l’associació La 
Catalitzadora. 

Durant aquest proper mes, descomptarem del moneder la quota anual de 25€ de cada soci/a.

b) Esdeveniments i comunicació: comentem la visita a la Rural del proper 26 de febrer i la 
calçotada que ens ofereixen pel nostre recolzament i crowdfunding al seu projecte. 

Informem que hem començat a treballar en l’organització de la Fira d’enguany, que serà el 8 de 
maig. Com a espais, apostem per la plaça del Cívic i el Mercat Cultural. Ja hem demanat reserva 
dels dos espais amb la incògnita de saber si la plaça estarà disponible.

c) Hort: Informem que hi ha hagut un petit problema amb Parcs i Jardins per haver fet nosaltres 
actuacions a l’hort sense el seu coneixement. Els hi ho expliquem i ho entenen i donem per 
tancat el tema.

Comentem les activitats de l’Aula Ambiental a l’hort, amb les visites programades dels nens i 
nenes de l’escola Nabí. Tenen a la seva disposició dos bancals. Sembla que ha estat un èxit!.Són 
visites a l’hort que es fan cada divendres a les 3pm i tothom hi és benvingut !

Sembla que l’Ajuntament no ha obert encara les pliques pels horts dels avis.

Parcs i Jardins ens demana si volem col.laborar en el projecte pilot de fer un wàter sec a l’hort. 
El dia 10 tenim la primera visita amb ells.

d) Mercat de llavor i planter: arrenca el projecte del mercat de planter i llavor. Properament 
s'obrirà a l'aplicació la opció de fer la comanda. Els proveïdors seràn Les Refardes per llavor, i La 
Rural i el Damià pel planter. Al llarg del mes de febrer es podràn fer les comandes, que s’entregaràn 
a finals de Març-Abril (quan els planters estiguin llestos) organitzant la recollida al local o bé a l’hort. 
Comentem la possibilitat de fer mercat cada temporada de sembra/plantada (hort de primavera-



estiu/hort de tardor-hivern). Està pensat, aquesta primera temporada, per tots els socis/es que 
tinguin hort i per l’hort de la coop. Si va bé, a la Fira farem difusió per si altres horts volen 
fer comandes. 

2. MERCAT CULTURAL

La Comisió del Mercat (Franco, Salva, Erik, Frank, Nico, Bart i Isa) va visitar els espais el dia 19 de
gener i va elaborar un document de resum i proposta (que heu rebut pel Signal) per portar a la 
reunió de la Comissió Mercat Cultural de Vallvidrera del dia 22 de gener. El Franco ens fa un 
resum que, a grans trets, és: 
- no se sap del cert quan podrà estar disponible el Mercat, ara gestionat pel Centre Cívic
- intuïm que una vegada estigui gestionat per totes les associacions, serà diferent
- no tindrem disponibilitat d’espais privats per nosaltres, tots es espais són compartits. Caldrà 
dons repensar el nostre funcionament
- Vist que el Cívic sembla que va a ritme tranquil, intentar fer ús dels espais abans de la 
formalització del Mercat Cultural

Debatim entre nosaltres les posibilitats, i constatem que tot ha canviat des del projecte inicial, 
que no s’assembla gaire al que tenim ara. Considerem que hi ha uns criteris mínims als que no 
podem/volem renunciar, com per exemple la possibilitat de tenir un marge per fer la recollida, 
marge pels proveïdors per fer les entregues, algun espai reservat per les nostres coses (caixes, 
etc), nevera... Com el Franco estava inspirat, ha recollit tot el debat i ha refet el document de 
proposta, que us adjuntem. Aquesta serà la proposta de Can Pujades a la propera reunió de la 
CMCV el proper 22 de febrer.

Altres: La Fundació M  i  quel Agustí   va portar l’últim dijous al repartiment unes cols de les varietats 
Santa Teresa, Grafiti i Miranda  per fer un tast. La Fundació és un equip de recerca multidisciplinar 
que es dedica a la conservació i recuperació de varietats tradicionals catalanes. Comentem la 
possibilitat d'introduïr les noves varietats a Collserola.

Alimentem Collserola: Alimentem Collserola es troba en el moment d’arrencada del 2on cicle (2021-
2024). Es treballaran vàries accions en aquest període, aquelles d’interès per Can Pujades: 1) el Pla 
de Pastura de la solana de Barcelona, 4 zones de pastura a la part de BCN, es farà un grup de treball 
per treballar aquest tema i des de Can Pujades hi participarem, ja que tenim l’espai de l’hort que 
podria incorporar un cobert per als ramats itinerants de Collserola; 2) Formacions per a horts 
d’autoconsum a càrrec de l’Ortiga (podria estar bé per l’hort de Can Pujades); 3) Obradors 
Compartits, on es formarà un grup de treball per tractar-ho.  

Canvi dates Assemblea? Vist que hi ha unitats familiars que de manera recurrent no poden assistir a 
les assemblees, es proposa fer una consulta amb doddle per explorar la possibilitat de canvis i/o 
alternàncies de dates.

Vallvidrera, febrer de 2022

https://fundaciomiquelagusti.cat/
https://fundaciomiquelagusti.cat/
https://fundaciomiquelagusti.cat/


PRESSUPOST 2022 · ASSOCIACIÓ COOP CAN PUJADES

INGRESSOS
QUOTES SÒCIS I SÒCIES 1.375,00€
SUBVENCIÓ MUNICIPAL 11.700,00€
ALTRES INGRESSOS 2.925,00€
TOTAL INGRESSOS 16.000,00€

DESPESES
ADQUISICIÓ DE MATERIAL I INFRAESTRUCTURA 100,00€
ASSEGURANÇA RC – FIRA AGRÍCOLA – MERCAT ECOLÒGIC 300,00€
PROJECTE COOP CAN PUJADES   400,00€
PROJECTE HORT CAN PUJADES   500,00€
PROJECTE MERCAT CULTURAL VALLVIDRERA 25,00€
PROJECTE COMPARTIM OBRADOR A COLLSEROLA 14.625,00€
COMISSIONS BANCÀRIES 50,00€
TOTAL DESPESES 16.000,00€

BALANÇ FINAL 0€

Associació Coop Can Pujades 



Mercat Cultural del Vallvidrera 

Cooperativa de consum Can Pujades 

 

Proposta d'ús dels espais del mercat per a la recepció i la distribució 

d'aliments 

Aquesta proposta pretén resumir com funciona la nostra Coop el dia de repartiment dels nostres aliments i 

el material necessari per a dur-lo a terme i finalment, com revertir aquestes necessitats en el nou espai 

del Mercat Cultural del Vallvidrera i formalitzar així una proposta d'ús concret d'algunes àrees de 

l'equipament. 

L'objectiu d’ aquest text és donar a conèixer els detalls del nostre funcionament i presentar la nostra 

proposta d'ús dels espais a la resta d'entitats que ocupessin el Mercat per a col·laborar en una gestió 

eficient i col·laborativa. 

Amb aquest text només ens referim exclusivament a l'ús regular de l'espai que la nostra associació 

necessita per al repartiment dels productes als nostres socis, sense considerar, que la nostra associació, 

pot gestionar directament o col·laborar amb altres entitats en altres i diferents projectes que es 

desenvolupin en el Mercat. 

 

És per a nosaltres fonamental poder disposar d'uns espais funcionals i còmodes regularment i mínim dos 

dies a les setmana per a així poder-nos consolidar com un referent local de distribució de productes 

ecològics i de proximitat i també aspirar a ampliar el nombre d'associats consumidors així com el volum de 

productors involucrats. 

 

Com funcionem 

Som una Coop d’aprox 50 famílies les majoria de les quals, els dijous a la tarda, es reuneix per a la 

recepció i distribució dels aliments que els nostres proveïdors ens aporten. 

Hi ha diversos tipus de productes: el major volum és de productes frescos, fruita i verdura que arriben 

directament el dijous a la tarda. En canvi altres productes arriben el dimecres. 

Per al nostre funcionament necessitem d'un local per a la recepció i la distribució dels productes. 

A més necessitem poder deixar de forma permanent un mínim de material emmagatzemat. 

Els aliments que consumim arriben en caixes, que els proveïdors dipositen en el local els dijous. 

Normalment cap a les 18.00 l'equip de repartiment de la Coop arriba a les instal·lacions, selecciona el 

producte i el col·loca en les caixes particulars numerades dels socis; aquests arriben sobre les 19.30-20.00 i 

s'emporten el menjar. 

En finalitzar les tasques l'equip de repartiment recull i ordena l'espai. 

Algunes de les caixes dels socis es queden plenes i en el local fins al divendres, ja que no tots poden recollir 

els productes el mateix dia del repartiment. 

 

Equipament mínim de la Coop 

En resum, el material mínim que entenem ens fa falta deixar en el mercat emmagatzemat permanentment 

seria: 

-50 caixes. Aquestes caixes de plàstic seran plegables. 

-2 taules plegables 

-1 nevera alta 

-2 o 3 balances amb els seus plats i accessoris 

-Bosses, llapis i arxius dels tancament dels demanats 

-Plats i gots que tenim per als esdeveniments interns de la Coop 

 

Proposta d'ocupació del Mercat 

Una vegada comprovat que en el mercat no hi ha molts llocs d'emmagatzematge, tal com s'havia demanat 

al principi als redactors del projecte, i que la cuina és molt petita, exposem a continuació els espais i 

recorreguts, necessaris per al nostre funcionament. 

 

La part que més clarament ens sembla més idònia és, de la part central de l'edifici, l'ala dreta (entrat a 

l'edifici), ja que permet l'accés directe a un espai ampli, passant pel lateral i darrere de la cuina sense 

“molestar” a la recepció general de l'equipament que està en el costat esquerre, ni a l'espai del teatre 

central. 

Aquest recorregut d'entrada i sortida pel mateix costat dret, creiem que tant per als proveïdors com per als 

socis és el més pràctic així que els fluxos generats per la nostra associació no interfereixin amb la resta. 

També al fons, en el mateix costat hi ha el magatzem general i el quart de neteja, accessible per la sortida 

d'emergència. 

És evident que els proveïdors hauran d'aparcar davant del mercat en la zona de càrrega i descàrrega, entrar 

i deixar el productes en la sala o en la nevera. 

 

En l'armari de paret que hi ha darrere de la cuina que dona a la zona central cabria la possibilitat de posar 

la nevera ja que hi ha un espai lliure i amb endolls a prop i quedaria amagada. Un’ altra opció seria en 

l'espai de l'actual magatzem general de darrere. 

És evident que el magatzem general existent seria un bon espai per a deixar el material també considerant 

que es pot gestionar millor la climatització del mateix per ser un espai tancat. 



Allí també es podria donar cabuda a la nevera a més d'unes prestatgeries fixes. 

És cert i som conscients que aquest magatzem general és petit i que altres entitats poden necessitar 

d'espais per a guardar les seves pertinències. 

 

En el cas que no fos suficient per a tots i com a espai d'emmagatzematge addicional, proposem uns 

mòduls de prestatgeria (armaris sobre rodes de fusta industrial tipus palets  de 120x80) col·locats als 

costats de les parets perimetrals i en número suficient perquè no sols la nostra, sinó que cada associació 

tingui els que necessiti i que els pugui ampliar en el futur. 

El fet que sigui sobre rodes ajudaria en els moments de necessitat de poder-los traslladar d'un costat a un 

altre de les sales del mercat mantenint la flexibilitat dels espais. 

Aquesta proposta a més té l'avantatge de proposar un model únic i estandarditzat per a totes les 

associacions, fàcil de moure i que no generi un caos estètic en l'espai. 

D'aquesta manera la resta d'armaris de paret així com l'únic magatzem existent en la part de darrere, es 

poden quedar més lliures i com a espais compartits per a usos puntuals o per grans esdeveniments. 

 

Pla de la proposta 

Recollim gràficament els anteriors comentaris en el pla annex. Aquest pla no correspon exactament amb 

l'estat existent ja que és una versió antiga rebuda abans que s'executés la rehabilitació de l'edifici. 

 

Cooperativa de consum Can Pujades 

Comissió Mercat Cultural_Local: 

Franco Corada, Salva Ferran, Erik Hobbelink, Frank Liebsch, Nico Pirotte,  Bart Srebnick, i 

Isabel Baró. 

 

Barcelona, 02.02.2022 




